
Notulen ALV 4 Studievereniging Comenius   
  

Datum:  15-09-2021   
Tijd:  17:30u – 19:30  
Locatie: Roeters Eiland Campus  
Aanwezig:  Olga van der Pol, Suzan Ros, Yente Jansma, Vera Huttenga, Iris Brekelmans, 

Jasmijn Seleski, Lenrine Dalmeijer, Lotte Westerhout, Lotte Barendse, Liraysa 
Konijn, Thijs Ossewaarde, Ilja Vos, Puck Van Meerveld, Karen Groot, Matthijs 
van der Scheun, Gijs Boomstra, Roos Van Weers, Isa Dekker, Maria Dijkstra, 
Aafke van Meer, Eva van Leeuwen, Ravi Fresen, Sander Birkhoff, Susanne 
Valk, Lieke Andeweg, Sofie Hoefnagel, Mike Verheul, Luka Dujakovic, Liselotte 
Ringia, Lilla van der Lek, Jasper Jonkers, Lise Prikanowski 

 

1. Opening 

17:35u de ALV is geopend. 

De voorzitter van de ALV roept de zaal tot de orde. Dank jullie wel. 

Welkom bij de laatste ALV van bestuur 26 en tevens de eerste vergadering van 

kandidaatsbestuur 27. We hebben een vol programma. 

De agenda wordt doorgenomen. 

 

2. Vaststellen notulen vorige ALV (23-06-2022) 

Doodse stilte. Er zijn geen opmerkingen. De voorzitter van de ALV complimenteert de 

secretaris van de ALV, ontzettend bedankt. 

Luka Dujakovic en de voorzitter van het bestuur ondertekenen de notulen. 

 

 

Lid 1: Mogen de notulen worden ondertekend door een alumnilid? 

De voorzitter van het bestuur: Ja. 

 

De notulen zijn vastgesteld. En ondertekend met enige moeite. 

 

3. Vaststellen agenda 

De voorzitter van de ALV roept iedereen wederom tot de orde.  

Lid 2: Op de agenda missen het dechargeren van de oude RvA en het 

deïnstallerenvan de oude KasCo. 

De secretaris van de ALV: Duidelijk. 



De voorzitter van het bestuur: Bij de bestuursoverdracht worden ze beiden 

gedechargeerd. Zie notulen ALV 23-06-22. 

 

Lid 3: En het nieuwe Presidium? 

De voorzittter van de ALV: Daar komen we zo. 

4. Mededelingen 

5. Ruimte voor ingebrachte stukken door leden 

a. Motie van der Scheun 

Een korte toelichting. Ik wil dit jaar de samenwerking met Athenastudies 

onder de aandacht brengen. Sommige zaken zoals de samenvattingen gaan al 

via Comenius, waarom niet alles, zoals de bijlessen? Ik zou graag een 

inventarisatie van de mogelijkheden zien en eventueel een verbreking van de 

samenwerking met AthenaStudies. Ik heb dit voorgesteld omwille van het 

winstoogmerk dat AthenaStudies draagt, dit past niet bij de non-profit die 

Comenius is. Bovendien is Comenius een mooie plek om de kennis van 

studenten te delen. Indien de samenwerking met AthenaStudies beëindigd 

wordt, zullen leden nog een keuze hebben toch voor Athena te kiezen. Echter 

zal de korting wel vervallen, hopelijk kan Comenius de korting op bijlessen op 

een andere manier aanbieden. 

b. Stemadvies Voorzitter 

De voorzitter van het bestuur bedankt iedereen voor de komst en bedankt 

Matthijs van der Scheun voor de motie. Het zijn eigenlijk twee moties, stem 

technisch. Het stemadvies van het bestuur geldt voor beide moties. 

Comenius stelt leenboeken, samenvattingen, studeersessies beschikbaar. 

Verder staat Comenius open voor vragen en zijn we samen met de UvA bezig 

met een buddysysteem. En inderdaad wordt er een kortingscode aangeboden 

voor bijlessen bij Athena. Comenius is er om de studie ervaring te verrijken. 

Comenius is echter geen onderwijsinstelling en de UvA wiltA niet dat 

studieverenigingen zoals Comenius zelf bijlessen aanbieden.  

De bijlessen van AthenaStudies zijn door studenten als nuttig bevonden.  

Ondanks de minbegroting is een project als zelf bijlessen organiseren niet te 

financieren, bovendien is er ook geen bestuurslid wat dit soort extra taken op 



zich kan nemen. 

Met betrekking tot de jarenlange samenwerking met AthenaStudies. De 

samenwerking worden door studenten en Comenius als prettig en nuttig 

ervaren en de bijlessen zijn op maat gemaakt voor de vakken die bij de 

studies die onder Comenius vallen. 

 

Tot slot wil ik vragen in het vervolg moties met twee stemmingen in twee 

delen in te dienen, voor het overzicht. 

 

Het stemadvies wordt dan ook negatief uitgegeven door het bestuur, dat 

betekent dat het bestuur aanraadt op beide stemmingen tegen te stemmen. 

c. Voorlezen moties en stemopties 

 

i. Het bestuur van Comenius gaat een inventarisatie maken van 

manieren waarop Comenius haar studenten beter kan bedienen in en 

rondom hun studie, zoals met peer tutoring, werkgroepjes, etc., 

zonder dat dit via een commerciële partij moet gebeuren en koppelt 

dit terug aan haar leden voor het vervolg na die inventarisatie.  

ii. Om dezelfde reden verbreekt Comenius haar relatie met de 

commerciële partij  Athenastudies, wiens activiteiten Comenius wenst 

te vervangen, wanneer de eerstvolgende mogelijkheid zich daarvoor 

dient. (Het bestuur kan zelf het beste een inschatting maken van 

wanneer dat kan). 

d. Verweer van der Scheun 

Matthijs van der Scheun: Ik ken ook studieverenigingen die zelf wel succesvol 

bijlessen organiseren. 

Extern Lid 1: Welke dan? 

Matthijs: Dat is bij Science Park, bèta-gamma. 

De voorzitter van het bestuur: Maar dat klopt niet, het is niet de UvA die het 

niet wil. 

Commissaris Onderwijs: Ja, de UvA POW wil dit niet, voor de duidelijkheid. 

 



Lid 4: Wat is voor mij als lid het voordeel? 

Matthijs van der Scheun: Comenius is een non-profitorganisatie, dus die hoeft 

er geen winstmarge op te gooien. Dit kan dan goedkoper. 

 

Lid 5: Over de inventarisatie van mogelijkheden van studenten. Valt daar ook 

onder inventariseren van samenwerkingen en mogelijkheden voor studenten 

met de UvA, zoals bijvoorbeeld samen leren leren? 

 

Matthijs van der Scheun: Ja zeker. Net als de statistiek focusgroepen van vorig 

jaar bijvoorbeeld. Ik zou liever een samenwerkingen met de UvA zien dan met 

commerciële partijen. 

 

Commissaris Onderwijs: Die projecten met de UvA kosten ontzettend veel 

geld, zelfs met de minbegroting hebben we dat niet. 

Bovendien is je voorstel niet concreet, bijvoorbeeld hoeveel tijd gaat erin 

zitten. En nogmaals heeft het vijfkoppig bestuur daar geen tijd voor. 

 

Matthijs van der Scheun: Ik heb expres geen tijdsbeeld gegeven in de motie. 

Commissaris Onderwijs: Er staat zo snel als kan, dus dat zou de volgende 

contractsperiode zijn. 

 

Matthijs van der Scheun: Als het bestuur zegt dat het langer moet doorgaan, 

dan kan het bijvoorbeeld ook twee jaar zijn. 

Lid 6: Het eerste deel van de motie gaat toch alleen maar over inventarisatie, 

niet over doorvoeren? 

Matthijs van der Scheun: Ja. 

 

e. Stemming Moties van der Scheun 

Suzan legt de stemopties met handen uit en vertelt wie er mogen stemmen. 

i. Stemming Motie van der Scheun I 

Matthijs van der Scheun leest de motie nog eenmaal voor, zie punt C. 

17:55 Liselotte Ringia en Lilla van der Lek komen de vergadering 



binnen. Matthijs van der Scheun vat de motie nog eenmaal kort 

samen. 

Iris Brekelmans en de voorzitter van de ALV tellen de stemmen. 

4 stemmen voor 

9 stemmen tegen 

3 stemmen blanco 

1 onthouding van stemmen 

 

Motie van der Scheun I is niet ingestemd. 

 

ii. Stemming Motie van der Scheun II 

Matthijs van der Scheun leest de motie nog eenmaal voor, zie punt C.  

Iris Brekelmans en de voorzitter van de ALV tellen de stemmen. 

13 stemmen tegen 

0 stemmen voor 

3 stemmen blanco 

1 onthouden 

 

Stemming Motie van der Scheun II is niet ingestemd. 

 

De secretaris van de ALV: Voorzitter van de ALV,  voor de 

duidelijkheid, er heeft niemand een machtiging aangevraagd, dus als 

je wilt kan je het stuk over machtigingen achterwege laten. 

De voorzitter van de ALV: Dankje, ik ga dat nooit meer zeggen.  

Gelach. 

 

6. Presentatie jaarverslag 2021-2022 

De voorzitter van het bestuur presenteert dit.  

We hebben dit jaar gewerkt met Kerndoelen, dus daar begin ik mee. 

Om te beginnen met het Presidium, ze zitten hier nog met zijn tweeën. Zoals jullie 

weten is Nicole voor de vorige ALV gestopt, dus Suzan heeft het voorzitterschap 

opgepakt en daar zijn we haar heel erg dankbaar voor. Na elke ALV hebben we 



geëvalueerd en we willen graag het Presidium voortzetten. Het was eigenlijk de 

bedoeling het nieuwe presidium nu te presenteren, maar we zijn nog niet rond. Je 

kunt je nog aanmelden! De volgende ALV is het doel het nieuwe Presidium op te 

starten. 

 

Deel professionalisering. 

Op social media zijn we begonnen met Business Suite om zaken in te plannen, dit 

heeft vooral de secretaris van het bestuur gedaan. De mail gaat nu via Mailchimp, 

interactiever. We hebben de website ook opnieuw gestructureerd. De 

samenvattingen zijn ook op de website te vinden. Het doel is de samenvattingen 

halverwege het jaar van Canvas te halen, zodat de Comenius Website een grote hub 

is. 

Lid 6: Het duurt soms best lang dat nieuwe leden een website-account krijgen. Dan 

zouden ze de samenvattingen missen. Hoe zit dat? 

De secretaris van het bestuur: Ik heb er dit jaar wel goed op gelet en de nieuwe 

secretaris met het oog op de website vernieuwing ook ingewerkt prioriteit te geven 

aan de website accounts. 

Lid 7: Ik heb afgelopen jaar nooit mail terug gehad over mijn ingezonden 

samenvattingen. 

De secretaris van het bestuur: Ik heb er op een paar van jou gereageerd. 

Lid 7: Op een gegeven moment zou de voorzitter van het bestuur het overpakken. 

De voorzitter van de ALV roept tot de orde. 

 

Deel minbegroting. 

De liquiditeit van de vereniging was te groot, het uitgeven van geld was best pittig 

met Corona, maar we hebben verlies gedraaid dit jaar. Applaus. De penningmeester 

van het bestuur zal straks laten zien waar dat geld allemaal naartoe is gegaan. Geen 

vragen. 

 

Deel autonomie. 

Vooral autonomie van commissieleden. Het is moeilijk gebleken één lijn te trekken, 

omdat bijvoorbeeld niet alle commissieleden even veel ervaring hebben. Het is dus 



nog niet echt gelukt, maar het is wel de bedoeling dat het komende jaar met het 

inwerken aandacht aan autonomie wordt gegeven. Hier is ook aandacht aan besteed 

tijdens het inwerkweekend van de commissarissen. Geen vragen. 

 

Deel inclusiviteit. 

Voor activiteiten voor ieder wat wils, zoals bijvoorbeeld bij de AcCo een 

gegarandeerde sportieve en creatieve activiteit. Maar ook voor de educatieve 

activiteiten een diversiteit in onderwerpen voor verschillende jaarlagen. Bij 

activiteiten waar eten bij betrokken was, was er altijd een vegetarische en vegan 

optie. 

 

In het jaarverslag was ook een observatie van de kerndoelen opgenomen. Het 

scheppen van kerndoelen geeft veel structuur tijdens het jaar voor het bestuur en 

ook voor de leden tijdens het lezen van het jaarverslag. We raden dan ook zeker aan 

het werken met kerndoelen door te zetten, de RvA beaamt dit. Geen vragen. 

 

Overstappen van bank 

Een inmiddels bekend onderwerp voor de doorgewinterde Comeniaan. Er staat echt 

een plan om dit jaar de overstap te gaan maken. De aankomende penningmeester en 

de penningmeester van het bestuur gaan dit uitzoeken. 

 

Goede doelen 

We wilden ons als vereniging gaan richten op goede doelen. Het eerste goede doel 

dat is uitgezocht is stichting Jarige Job, een stichting die onvergetelijke verjaardagen 

mogelijk maakt voor kinderen in armoede, omdat deze stichting past bij ons als 

studievereniging. De aftrap voor het goede doel zal tijdens het symposium zijn. 

Na dit jaar zou het nieuwe bestuur een ander doel kunnen kiezen. 

 

Studentenbetrokkenheid 

Zowel binnen onze vereniging, de andere verenigingen op de gang en de UvA merken 

dat studenten minder betrokken waren bij commissies, activiteiten en borrels. Echter 

laten de eerste activiteiten van dit jaar wel weer een opwaartse trend zien, maar 



toch willen we daar in samenwerking met de UvA en de SAR mee aan de slag blijven 

gaan. 

 

Studiesessies 

Gestart afgelopen jaar. Er was al wat opkomst, maar we hopen dit groter te maken. 

Eerst was dit de week van de tentamens, maar het advies is om dit in plaats daarvan 

in de laatste week van de colleges. Zo kunnen studenten samen nog even doorgaan. 

Ilja: Er is een nieuw systeem qua tijdsindeling voor sommige vakken, een 7-7-4 

systeem, dan weten jullie dat alvast. 

 

Almanakken 

Op dit moment hebben we een vragenlijst voor alle commissies uitgestuurd waarin 

ze de leukste momenten en een foto in kunnen sturen. Dit willen we de komende vijf 

jaar gaan doen, zodat wanneer de almanak gemaakt wordt al het materiaal er al is. 

Lid 6: En die vragenlijst is al verstuurd? 

De commissaris sociaal: Ja, die hebben jullie al ingevuld. Ik ga de reminder versturen. 

Rumoer. 

Lid 8: Mag de KasCo deze niet invullen? 

De commissaris sociaal: Ja, dat is wel leuk. De RvA ook. 

De voorzitter van het bestuur: De vragenlijst komt jullie kant op. 

 

Alumninetwerk 

Dit jaar gestart, Ilja heeft hier hard aan gewerkt. Het alumninetwerk was een poosje 

kwijt, maar nu heeft de LinkedIn-pagina al 280 leden! Het doel is dat wij als 

Comenius, Alumnileden, de opleiding hier zaken en vacatures op kunnen posten. Het 

doel is om dit uiteindelijk bij de studentenassistent neer te leggen, zodat het van de 

POW zelf was. 

We hebben een alumnicommissie, die stuurt sinds dit jaar de alumninieuwsbrief. Het 

was nog zoeken naar de juiste tijd voor een activiteit, dus die komt in het voorjaar. 

a. Ruimte voor vragen 

Geen vragen. Applaus. 

 



7. Stemming jaarverslag 2021-2022 

De voorzitter van de ALV: Na het historische moment waar we met zijn allen hebben 

geklapt om minder geld, gaan we nu over naar de stemming. De voorzitter van de 

ALV legt luchtig uit wie er niet mogen stemmen. 

 

Lilla van der Lek en de voorzitter van de ALV tellen de stemmen. 

16 stemmen voor 

0 stemmen tegen 

0 stemmen blanco 

0 onthoudingen 

 

Het jaarverslag is unaniem ingestemd. Luid en enthousiast applaus. 

18:18 Thijs Ossewaarde verlaat de vergadering. 

 

8. Presentatie realisatie 2021-2022 

De penningmeester van het bestuur presenteert dit.  

De jaarrealisatie loopt van 01-09-2021 tot en met 31-08-2022. De penningmeester 

van het bestuur gaat niet alle cijfers benoemen, indien de cijfers ingezien wensen te 

worden, zie de nazending van 14-09-2022.  

De penningmeester van het bestuur licht de tabel toe.  

Met de post secretariaat is van het overschot een snijmachine, een kruimeldief en 

een tijdschriftenrek aangeschaft. Een deel van dit overschot is halverwege het jaar 

toegevoegd. Ook waren er printkosten. 

De ING-kosten zijn relatief hoog, door het hogere aantal activiteiten en 

overschrijvingen. 

We hebben ook een creditcard, voor zaken waarvoor geen Ideal gebruikt kan worden 

zoals de reis. 

De kosten van de website zijn nagenoeg altijd hetzelfde. 

Kantoorspullen zijn de gebruikelijke en verwachtte zaken. De kosten voor ConScribo 

worden elk jaar een beetje hoger, dit gebruiken we voor de boekhouding. Zoom en 

Dropbox hebben we het afgelopen jaar gebruikt. 

 



Post representatie zijn alle zaken die we nodig hebben om onszelf naar buiten te 

brengen als vereniging. Denk hierbij aan de intreeweek, bestuurskleding etc. We 

versturen ook kaarten naar leden en CoBo’s. De ALV (we zijn heel blij dat we jullie 

altijd met stokbrood en wijn kunnen faciliteren), het ledenuurtje, de commissiebattle 

(150 euro voor dit jaar, en de rest is van een commissie van een eerder jaar die nu 

hun etentje had) en de familieavond vallen ook onder deze post, evenals de 

witboeken. De promotie-post is hoog uitgevallen, door de aanschaf van pennen, 

notitieblokjes en een nieuwe voorraad flessenopeners om uit te delen aan nieuwe 

studenten. De flessenopeners zijn er nog, dus kom er vooral een halen in de 

bestuurskamer.  

De oud-besturenactiviteit had een aantal inkomsten, omdat we een eigen bijdrage 

vroegen. We zijn uit eten geweest met een drankje. 

Bestuursactiviteiten zijn veel transacties, denk hier aan de ASVA besturendag 

bijvoorbeeld. Afgelopen jaar kon niet elk bestuursweekend fysiek, daardoor is de 

post iets lager uitgevallen. Gelukkig kon het inwerkweekend wel fysiek. Het actieve 

leden uitje was uiteindelijk niet heel duur, dus er is nog wat over en daar komt nog 

wat aan. 

De assessmentdag is een dag voor sollicitanten van het bestuur, daar werd catering 

voor geregeld. Dit jaar is de docent-studentactiviteit niet doorgegaan, wegens gebrek 

aan interesse vanuit de docenten. We hebben hiervoor ook geen subsidie ontvangen, 

maar ook geen kosten gemaakt. Er is geld uitgegeven aan de 

bestuursbekendmakingsborrel. Er was ook een masteractiviteit, nog niet druk 

bezocht, maar wel leuk. Lidmaatschappen waar vereniging Comenius lid van is, het 

ASVA lidmaatschap in niet afgeschreven. 

De FMG is altijd een post van 100 euro. 

Nog niet alle samenvattingen zijn doorgevoerd, dus er is nog budget om uit te geven. 

 

De AcCo heeft geld uitgegeven. Niks onverwachts hier. 

 

De inkomsten van de AcquiCo zijn zowel de sponsoring als de merchandise. Het 

sponsordoel is ruim gehaald. De inkomsten lijken hoger, omdat we een deel van het 

geld van de nieuwe truien terug hebben gekregen aangezien er een kleur niet 



voorradig was. De echte inkomsten van de nieuwe truien komen in het volgende 

boekjaar. 

18:31 Lise Prikanowski komt de vergadering binnen 

 

We hebben weer meer borrels georganiseerd, zoals ook een pizzaborrel. Er is nog 

wat overschot over. 

De BYFco gaat in samenwerking met de UvA. 

De ConCo heeft minder geld uitgegeven dan begroot, aangezien het congres online 

was. 

Ook de DinerCo heeft minder geld uitgegeven, aangezien de BBQ niet door kon gaan. 

De EduCO heeft minder geld uitgegeven dan verwacht, aangezien veel activiteiten 

niet zo veel geld vragen omdat de spreker geen of een kleine vergoeding wensen. 

De FeCo heeft nog een tweede, betaalbaar en goed bezocht feest georganiseerd. 

Lid 2: Mag ik onderbreken, eigenlijk mogen externen dit niet zien. 

Extern Lid 1 verlaat de zaal. Na de jaarrealisatie is er ook pauze. 

De FeCo heeft dus goed hun best gedaan om veel geld uit te geven. 

 

Het lijkt alsof de GROEI veel verlies heeft gedraaid, maar het onderwijsinstituut heeft 

de drukkosten, die ze vergoeden, nog niet terugbetaald. 

Lid 8: Hoeveel van de kosten van de GROEI zijn nou de drukkosten? 

De penningmeester van het bestuur: 1013 van de 1028 euro, de rest was voor een 

schrijfcursus. Maar het staat zeker bij de debiteuren. 

Lid 9: Hebben jullie de BBQ eigenlijk ooit terugbetaald? 

De commissaris sociaal: Daar komt een e-mail over aan. 

 

Met dank aan de penningmeester van de ReCo is er geld uitgegeven van de 

vereniging, ongeveer zoals begroot. 

De SymCo heeft geld uitgegeven. 

De LustrumCommissie is wat duurder uitgevallen in de uitgaven, aangezien de 

almanakken meer kostten dan verwacht. 

De Alumnicommissie heeft dus nog niks uitgegeven. 

Vanaf nu, aangezien de IntroCo sinds de vorige ALV onder dit boekjaar valt, staat die 



ook op de post. 

Bestuur 25 heeft de statuten gewijzigd, dat moest dit boekjaar nog ondertekend en 

betaald worden. Dit is betaald vanuit het overschot. 

 

Er is net iets meer lidmaatschapsgeld dan we dachten. 

De hoofdsponsor, Smartbooks, is ook voordeliger uit gevallen dan gedacht. Vooral de 

tweede boekverkoop was groter dan gedacht. We zijn blij met de samenwerking met 

de boekhandel. 

Op de openstaande post stonden bijvoorbeeld nog heuptasjes van de LusCo en een 

dubbele declaratie.  

Het studiejaar 20-21 is gesubsidieerd door de OWI, die kwam dit boekjaar binnen. 

Onder onvoorziene kosten vielen dit jaar onder andere een coronatest voor de reis, 

maar ook inkomsten voor het uitlenen van de creditcard aan de faculteit.  

 

Er zijn nog crediteuren dit jaar, zoals de factuur van de tasjes. Dit is onderhand 

afgeschreven, na het boekjaar. Onder de debiteuren staan de drukkosten van de 

GROEI en de OWI subsidie voor het introductieweekend.  

Onder de streep is er in dit boekjaar ruim 500 euro verlies gedraaid. Luid applaus. 

 

De penningmeester van het bestuur toont de balans en licht deze toe. Opvallend: 

Geen contant geld in de kas, de vouchers van de zeilreis zijn opgebruikt, er is geld 

gereserveerd voor het aankomende lustrum.  

 

Lid 3: Waarom is het startsaldo niet in balans? 

De penningmeester van het bestuur: Dat is een goede vraag. Oh, ik weet het! Ik zal 

het je uitleggen. Wij gingen er altijd van uit dat er nog geld in kas was, maar dat was 

niet zo. Dat is aan de ene zijde wel aangepast, aan de andere zijde nog niet. 

 

Lid 10: Je hebt nu bij debiteuren de 1013 euro van de GROEI van het OWI, maar waar 

is de introductieweekendsubsidie? 

De penningmeester van het bestuur: Ja, die ben ik vergeten. 

Lid 6: Dat staat wel in de begroting, toch? 



De penningmeester van het bestuur: Ja, de screenshot is te vroeg genomen. 

De commissaris sociaal: Dit is toch vooral om het inzichtelijk te maken voor de leden, 

niet per se hoe het nu zit? 

De penningmeester van het bestuur: Ja, het staat wel goed op de begroting. 

 

De commissaris onderwijs: Zijn er nog hoodies? 

De penningmeester van het bestuur: Ja! 

De commissaris onderwijs: Dus koop ze! Ze zijn 17,50! 

De penningmeester van het bestuur: We hebben hier twee hele mooie modellen, lid 

11 en Lid 7! 

 

Lid 12: Als er zoveel extra geld is en het doel was om verlies te maken, waarom zijn er 

dan nog steeds activiteiten die geld kosten? Ik snap wel dat een toegangsprijs zorgt 

dat mensen echt komen. Het is wel het geld dat leden als lidmaatschap betalen. 

De penningmeester van het bestuur: Het is wel het stukje psychologisch, als je iets 

gratis maakt komen er toch heel veel mensen niet opdagen. We hebben toch een 

stukje verlies gemaakt, waardoor bijvoorbeeld veel activiteiten goedkoper waren dan 

anders. 

De commissaris sociaal: We hebben het met het symposium geprobeerd. Er waren 

veel aanmeldingen, maar er zijn minstens 20 mensen niet gekomen. Het was 

uitverkocht en er was een wachtlijst. Een wachtlijst werkt niet als mensen zich niet 

afmelden, wat mensen niet doen indien het geen geld kost. 

 

De voorzitter van het bestuur: Alles wat je hier ziet is niet alles wat we uit kunnen 

geven, het is ook nodig een reserve aan te houden. 

Lid 13: Je wilt ook niet te veel verlies in een keer draaien, aangezien dit vermogen 

ook niet in een keer is opgebouwd. 

 

Laaiend applaus voor de penningmeester van het bestuur.. 

 

a. Stemadvies KasCo 

Afgevaardigde KasCo: We hebben met veel plezier het werk van de 



penningmeester van het bestuur gecontroleerd. Wij van de KasCo geven een 

positief stemadvies voor de realisatie van dit bestuur! 

 

9. Stemming realisatie 2021-2022 

Stemming per acclamatie: 

De voorzitter van de ALV: Is er iemand die zich geroepen voelt om iets te stemmen 

wat niet voor is? 

Doodse stilte. 

De voorzitter van de ALV noemt nog even op wie er niet mogen stemmen. 

Dan tellen Roos van Weers en de voorzitter van de ALV de stemmen voor. 

De jaarrealisatie is unaniem ingestemd. Applaus. 

 

PAUZE tot 19:00u 

Jasper Jonkers komt de vergadering binnen. 

 

19:03 de vergadering wordt vervolgd. De aandacht wordt getrokken door het 

bekende juffie-klappatroon. 

 

10. Overschotsvoorstel 2021-2022 

De penningmeester van het bestuur presenteert dit. Ze moeten even haar mond 

leegeten hoor. 

Lid 14: Mogen externen hierbij zijn? 

De penningmeester van het bestuur: Ja. 

 

Er was dus verlies gemaakt, dat was ook het doel. Maar niet het hele doel is gehaald, 

dus er is alsnog een overschot van bijna 1000 euro. Op de slide (zie agenda in 

nazending 14-09-22) zie je dat de hoeveelheid van het jaarlijkse overschot daalt.  

Door de inflatie zijn er veel zaken duurder geworden. Vooral het introductieweekend 

zou hieronder lijden, daardoor en door het belang van de binding met nieuwe leden 

is hier een overschot aan toegekend. 

Er was geld over van de ALU en de ALB, dus het was wel redelijk om hier overschot 

aan toe te kennen. 



Representatie is een beetje een gek bedrag, maar dan komt het voorstel wel mooi 

uit. 

Comenius leent voor educatieve activiteiten dikwijls statafels van Mercurius. Met het 

oog op de lange termijn leek het ons wat om zelf statafels aan te schaffen.  

De AlCo heeft nog geen activiteit kunnen doen, dus dat zou mooi zijn. 

Het BK servies zouden we aan willen vullen met vershoudbakjes. Er blijft vaak eten 

over, dit zou duurzaam bewaard en gebruikt kunnen worden. Bovendien is het 

servies nog niet groot genoeg voor grote activiteiten als het introductieweekend. 

DinerCo krijgt overschot, hun activiteiten worden vaak goed en druk bezocht. 

De KasCo heeft zijn bedankt etentje nog niet gehad, door dat de penningmeester van 

het bestuur corona had. Met dit overschot zouden we ze toch graag dit etentje 

geven. 

Met het oog op een donatie aan het goede doel, is er overschot voorgesteld voor de 

symposium commissie. 

 

Lid 11: Over het servies. De borden en andere dingen blijven over het algemeen op 

de UvA. Hoe zorgen we dat we de vershoudbakjes niet kwijtraken? 

De penningmeester van het bestuur: Dit overschotsvoorstel gaat natuurlijk naar het 

nieuwe bestuur. Maar ideeën zijn bakjes in de Common Room koelkast, labels met 

een labelprinter of een soort bibliotheek voor bakjes. 

Lid 10: Ik denk ook dat we bepaalde dingen overhouden die niet gekoeld moeten 

worden, zodat het in de BK bewaard kan worden. Dit past ook bij de snackpot waar 

wij als bestuur mee willen werken. 

 

Extern Lid 1: De Common Room heeft een verbod op het plaatsen van 

vershoudbakjes in de koelkast. 

De voorzitter van de ALV: Als Common Room bestuurslid wil ik hieraan toevoegen, 

verbod voor alles anders dan persoonlijk gebruik van bestuursleden. 

 

Lid 15: Hoeveel statafels gaan jullie kopen? 

De penningmeester van het bestuur: Ligt eraan hoe dit werkt, voor 150 euro kun je 

tussen de 3 en 5 tafels kopen. 



 

De commissaris onderwijs: Heb je tweedehands gekeken, in het kader van 

duurzaamheid? 

De penningmeester van het bestuur: Nog niet. 

 

Lid 12: In het kader van duurzaamheid zou je ook tafels kunnen delen, dus niks 

aanschaffen maar met een deelkalender en geld aan een vereniging die al een tafel 

heeft. 

Extern Lid 1: Ja, dat moet ik bespreken, maar dat zou kunnen. 

De commissaris onderwijs: Ja, maar we willen voor de lange termijn investeren. 

Lid 12: Ja, maar dit zou ook handig zijn met opslag. 

De commissaris onderwijs: Wij zouden de statafels echt heel vaak gebruiken. 

Lid 1: We hebben gewoon een archief waar we het in kunnen zetten. 

 

Lid 8: De andere verenigingen kennende zal het feit dat wij statafels hebben ervoor 

zorgen dat onze statafels ook meermaals uitgeleend kunnen worden. 

 

a. Ruimte voor vragen 

11. Stemming overschotsvoorstel 2021-2022 

De voorzitter van de ALV: Is er iemand vergeten hoe het moet? 

Gelach. 

De voorzitter van de ALV leest voor wie er niet mogen stemmen en laat daarbij haar 

blaadje vallen. 

Liselotte Ringia en de voorzitter van het bestuur tellen de stemmen. 

Met het oog op de tijd, zijn er mensen die iets anders willen stemmen dan voor? Ja. 

14 stemmen voor 

1 stem tegen 

0 stemmen blanco 

0 onthoudingen van stemmen 

 

Het overschotsvoorstel 2021-2022 is ingestemd. Applaus. 

 



12. Uitreiking commissiebattle 

De commissarissen onderwijs en sociaal houden het kort maar krachtig. Het was dit 

jaar óntzettend spannend wie er gingen winnen. (dit was een grapje) 

Op plek 3 is de DinerCo geëindigd met 240 punten. Eva haalt de bioscoopbon op. 

Applaus! 

Op plek 2 staat met 655 punten de BYFCo! Gejoel. Mike komt de prijs ophalen, een 

heerlijke dinerbon. 

Op plek 1 staat natuurlijk … tromgeroffel…. Met 765 punten de AcquiCo!!!!!!! 

Gejuich! Ravi speecht: Ook met een commissie waar je maar met zijn drieën bent kun 

je dus winnen, dus *coitus* naar jullie, AcCo! 

 

13. Officiële bestuursoverdracht 

De voorzitter van het bestuur wil nog even een paar mensen bedanken en roept de 

rest van haar bestuur naar voren. Ontzettend bedankt voor jullie harde werk, jullie 

aandeel in ons bestuursjaar. We hebben allemaal voor onze eigen buddy een bloem 

en een kaartje geschreven, dus als de RvA even naar voren wil komen. Ge-aww en 

geklap! Er wordt geknuffeld! Er worden bloemen, kaartjes en woorden van affectie 

uitgewisseld. Het is net een Hallmark kerstfilm. Applaus voor de RvA! 

De commissaris onderwijs heeft wel een beetje een gekke kriebel in haar buik. 

 

De voorzitter van de ALV heeft geen hamer, maar wel een lepel. Wat een moment. 

De RvA is gedechargeerd. 

 

Naast de RvA was er ook een KasCo, voornamelijk voor de penningmeester van het 

bestuur, maar we hadden het allemaal niet gekund zonder hen.  

De penningmeester van het bestuur: Ik heb de KasCo als heel meedenkend ervaren, 

ik kon altijd terecht en jullie waren er altijd. Vooral Ravi en Mike! 

De voorzitter van het bestuur roept de aanwezige KasCo naar voren. Er worden 

bloemen en kaarten uitgewisseld. Applausje voor de KasCo! 

 

De lepel verschijnt weer ten tonele en daarmee is ook de KasCo gedechargeerd. 

 



De voorzitter van het bestuur heeft het eerste Presidium als heel dankbaar ervaren. 

Ze heeft een kaartje voor de voorzitter van de ALV en de secretaris van de ALV. De 

secretaris van de ALV is blij verrast. 

 

De voorzitter van het bestuur huilt, het is een jaar geweest. Ze bedankt alle actieve 

leden nogmaals voor een heel mooi jaar. Ondertussen zijn er bij de commissaris 

onderwijs ook tranen te bekennen. De voorzitter van het bestuur bedankt haar 

bestuur, ze hoopt dat ze net zo’n mooi jaar hebben gehad als zij. Een groepsknuffel 

voor bestuur 26. De voorzitter van het bestuur deelt fotootjes uit en is zichzelf niet 

vergeten. 

 

Het kandidaatsbestuur 27 mag nu naar voren komen om het officieel te maken. 

19:27 Lieke Andeweg verlaat de vergadering. 

 

De secretaris van het bestuur heeft het nu ook te kwaad, gelukkig wordt ze 

geknuffeld door de commissarissen sociaal en onderwijs. Bestuur 26 en 27 knuffelen 

en vergeten haast te tekenen voor de overdracht. De sfeer is gemoedelijk.  

Er is drank en de voorzitter van de ALV stelt een groepsfoto voor. Leuheuk! Lid 1 

werpt zich ook op als fotograaf en styliste voor de set. Lid 5 vindt dit blijkbaar 

hilarisch. 

 

Nogmaals is daar de lepel voor de dechargatie van bestuur 26. De lepel tikt de tafel 

aan, de prosecco wordt luid ontkurkt en het gejoel is als nooit tevoren. Dit lawaai 

komt op poëtische wijze samen om de zware, doch heugelijke weging, van dit 

moment te benadrukken. Lid 16 wil graag aangekeken worden in haar ogen tijdens 

het proosten, maar ziet dit liever niet in de notulen terug. Lid 17 vindt hier iets 

anders van en koopt mij om met ge-aai over mijn rug. 

 

De lepel (en de voorzitter van de ALV) installeren bestuur 27. Vo voor 27! 

 

LET OP: Vanaf dit punt in de notulen hebben titels als “de voorzitter van het bestuur” 

en “de commissaris sociaal” etc. betrekking op bestuur 27. 



 

De commissaris sociaal: Om de traditie voort te zetten, moest er voor het oude 

bestuur een poster gemaakt worden. We gaan hem jullie overhandigen en dan een 

mooi plekje geven op de BK! Voorzitter van het bestuur, aan jou de eer om hem te 

overhandigen. 

 

De voorzitter van het bestuur overhandigt de poster. Het inmiddels oud-bestuur ligt 

dubbel. 

 

De penningmeester van het bestuur: Misschien leuk om even toe te lichten, we 

hebben de quote Prana Lives In Your Vulva. De quote komt van Lotte, maar als je 

goed oplet zit iedereen erin. 

Lid 18: Ik ben de Vulva! 

 

14. Contract kostbare spullen 

De voorzitter van de ALV: Het lijkt klaar te zijn, maar dat is niet. Het is echt nog niet 

klaar. 

Bestuur 27 gaat nu het contract ondertekenen.  

 

Lid 19: Vanaf dit jaar is het contract kostbare spullen voor het eerst gecontroleerd 

door iemand uit de KasCo. 

 

15. Presentatie voorgestelde RvA 2022-2023 

De voorzitter van de ALV: Onze nieuwe voorzitter, vanaf 2 minuten terug, Isa Dekker, 

gaat de RvA presenteren. 

De voorzitter van het bestuur: De RvA zoals voorgesteld: Ilja, Lotte W., Eva, Lenrine, 

Liraysa. We hebben er heel veel vertrouwen in. Ilja was afgelopen jaar commissaris 

onderwijs. Lotte en Eva zaten in bestuur 25 als secretaris en voorzitter, Lenrine was 

in bestuur 24 commissaris onderwijs en Liraysa is het extern lid, op papier voorzitter 

van Mercurius. 

 

Lid 6: Waarom hebben jullie Liraysa gekozen? 



De voorzitter van het bestuur: Liraysa is heel aardig, ik kende haar van de FMG 

kennismaking en ik heb het gevoel dat ze goed bij ons als bestuur past. 

De penningmeester van het bestuur: We hebben het samen erover gehad als 

bestuur, ik heb ook Liraysa ingebracht omdat ze Nederlandstalig is en omdat ik haar 

heb leren kennen als een behulpzaam en benaderbaar persoon. 

 

Lid 13: Hebben jullie er bewust voor gekozen geen commissaris sociaal erin te 

zetten? 

De penningmeester van het bestuur: Die is helaas niet aangeboden geweest, Puck 

had bijvoorbeeld niet veel interesse. Sander is blijkbaar niet voorgesteld. 

 

De RvA verlaat de zaal. 

 

Ruimte voor vragen zonder de RvA in de zaal. 

Lid 8: Als ik naar deze mensen kijk dan weet ik dat ik Liraysa ken als lief en een harde 

werker. Lotte ken ik als een harde werker. En zo geld dat ook voor de rest. Ik heb het 

idee dat bepaalde personen erg de overhand kunnen hebben. Hebben jullie daar 

over nagedacht? 

De penningmeester van het bestuur: Binnen de RvA hebben we natuurlijk weinig 

invloed, maar ook met het koppelen van de buddies denken we erover om sterkere 

bestuursleden aan sterkere RvA leden te koppelen om zo een balans te houden. 

 

Lid 12: Is er gecontroleerd dat al deze mensen de tijd, ruimte en energie hebben om 

dit te doen? 

De voorzitter van het bestuur: Ja, iedereen heeft zichzelf aangeboden. 

 

Lid 20: Ik kijk naar de samenstelling qua functies. Zijn jullie nog op aanbevelingen 

afgegaan? Ik ben benieuwd hoe jullie dit hebben gekozen? 

De voorzitter van het bestuur: Ja, ik ken zelf vooral actieve leden, dus ik heb 

dankbaar gebruik gemaakt van de aanbevelingen. 

Lid 18: Goed om te laten weten, we hebben oud-bestuur actief benaderd vooraf. Er 

zijn meer mensen aangedragen dan vijf, dus er was keuze. Verder hebben we een lijst 



meegegeven van mensen die sowieso geen interesse hadden. 

 

Lid 9: Ik zie vooral veel gezichten die al lang betrokken zijn bij Comenius. Ilja is nieuw. 

De penningmeester van het bestuur: Lotte is ook nieuw. 

De voorzitter van het bestuur: Dat is waar, Lotte is ook nieuw. 

Lid 13: Er zijn twee mensen die eerder RvA hebben gedaan bij Comenius, minstens 

twee eerdere RvA leden is wel fijn voor de continuïteit. 

De commissaris sociaal: Bijna iedereen die zichzelf had aangedragen had al eerder 

RvA gedaan. 

Lid 21: Is er bewust gekozen voor geen man, of was die optie er niet? 

De voorzitter van het bestuur: De mannen die ons werden aanbevolen waren 

externen en spraken ons minder aan dan Liraysa.  

 

16. Dechargeren RvA 2021-2022 

zie punt 13, dit is gebeurd. 

 

17. Stemming voorgestelde RvA 2022-2023 

De stemming gaat per papier. 

De voorzitter van de ALV vertelt wie er wel en niet mogen stemmen.  

De stemformulieren worden uitgedeeld. Twee keer dubbel vouwen graag, ofwel tot 

een kwart, ofwel in vieren. 

De briefjes worden naar voren doorgegeven en verzameld vooraan. 

Sander Birkhoff en de voorzitter van de ALV tellen de stemmen. 

De RvA is ingestemd. Allemaal even serieus kijken. 

De RvA wordt naar binnen geroepen. 

 

Daar zijn ze dan. Ze zijn ingestemd. Het applaus barst los! 

 

18. Presentatie voorgestelde KasCo 2022-2023 

De penningmeester van het bestuur presenteert de KasCo, zijn voorstel presenteert 

hij met trots. Jasper, Ravi, Lotte en Mike. Jasper heb ik gekozen omdat hij al bekend 

is in de vereniging en omdat hij vorig jaar penningmeester bij Sarphati was, voor net 



een andere blik. Lotte is mijn voorganger en ze is bezig met het kijken naar een 

nieuwe duurzame bank, ze zou een belangrijke rol kunnen spelen in de overstap. Ravi 

is een lieve, behulpzame meid die al ervaring heeft met de KasCo en als 

penningmeester. Mike is natuurlijk kind aan huis bij de vereniging en inmiddels ook 

voor de KasCo. 

 

Lid 13: Gebruikt Sarphati hetzelfde boekhoudsysteem als comenius? 

Jasper: Ja. 

 

Lid 11: Ik heb ervaring met penningmeesters van Sarphati, die hebben meestal veel 

KasCo’s. Ga je het redden? 

Jasper: Ja zeker. Ik heb een vrij rustig jaar en ik heb er eentje minder dan mijn 

voorganger. 

 

Lid 18: Ben je voornemens om op alle ALV’s van Comenius aanwezig te zijn? 

Jasper: Ja zeker, sterker nog ik ben voornemens om op alle ALV’s op tijd aanwezig te 

zijn. 

Lid 17: Secretaris van de ALV, kan je dit notuleren? Actiepuntje voor Jasper. 

De voorzitter van de ALV: De secretaris van de ALV ziet er op toe dat dit genotuleerd 

wordt. 

 

19. Dechargeren KasCo 2021-22 

zie punt 13, dit is gebeurd. 

 

20. Stemming voorgestelde KasCo 2022-2023 

Er wordt gestemd per stemformulier. Na de vorige stemming is besloten het 

formulier slechts eenmaal dubbel te vouwen. 

De voorzitter van de ALV licht toe wie er niet mogen stemmen.  

 

Karen en Suzan tellen de stemmen. 

De KasCo is unaniem ingestemd. 

De KasCo wordt teruggehaald. 



Het wordt medegedeeld aan de KasCo onder luid gejoel. De lepel tikt de tafel aan. 

Alles is wel in A2.07. 

 

21. Aankondiging evenementen 

Op 30 november is het congres. Verder 19 september een ledenuurtje,  20 

september Bowlen met de AcCo, 21 september de middagborrel in het oosterpark en 

22 september de masterstudentenactiviteit. Op 28 september staat er een 

symposium en van 30 september tot 2 oktober is het introductieWEEKEND (op 

verzoek van lid 20 graag weekend, wat ze heeft alle documenten aangepast). 

De aanmeldingen voor het bowlen gaan hard, dus meld je snel aan als je nog mee 

wilt! 

 

22. Datum volgende ALV 

10 november 2022, zet hem in je agenda! 

 

23. WVTTK 

a. Dronken notuleren 

Als een soort special-edition van deze laatste notulen van mij zijn ze gemaakt 

met een slokje op. De notulen zijn extra leuk, dus lees ze alsjeblieft! 

Heel lief en luid applaus! 

 

24. Rondvraag 

Lid 6: Avondeten? 

De zaal: La Roma?!! 

25. Afsluiting 

Nogmaals de lepel op de tafel. De ALV is klaar. Het allerluidste applaus en gejoel tot 

nu toe. 

 


